
Ersättningsspecifikation för de produkter Ewiga förmedlar:

Specificerade ersättningar erhålls av respektive produktbolag, i det fall inte annat överenskommits mellan Ewiga och kunden. Det handlar i
huvudsak om 3 olika, och av varandra oberoende, former av ersättning.

1. Anskaffningsersättning, sk upfront, vilket är en engångsersättning vid tecknandet av en produkt. Upfrontersättning är ofta belagd med ett
återbetalningsansvar för Ewiga i det fall kunden bryter försäkringsavtalet inom 3-5 år. Storleken av upfront är alltid relaterat till hur lång
avtalad försäkringstid som föreligger och är en fastställd procentsats av första årets premie.

2. Löpande premierelaterad ersättning, sk beståndsvårdsersättning. Detta är en ersättning Ewiga erhåller från vissa bolag för att sköta en
del av försäkringsbolagets administration av kundens försäkring. Denna betalas normalt ut så länge kunden erlägger premie och fortsatt
är kund hos Ewiga. Denna består av en fastställd procentsats av den faktiska premie kunden betalar.

3. Kapitalbaserad ersättning. Detta är en ersättning Ewiga erhåller från vissa bolag för att sköta en del av försäkringsbolagets
administration av kundens försäkring. Denna ersättning är inte relaterad till vilken premie kunden betalar, utan baseras helt på storleken
av det kapital som förvaltas i kundens försäkringsavtal. Denna betalas normalt ut så länge kunden fortsatt är kund hos Ewiga.
Ersättningen består av en fastställd procentsats av respektive försäkrings förvaltade kapital.

Bolag
Upfront, 1 Beståndsvård 2 Kapitalers. 3

Löpande Pensioner

Danica - - - 1% 0,65% >500kkr
Folksam Fond - - - 4% 0,25%
Folksam Liv - - - 4% 0,1%
Länsförsäkringar - - - 5% 0,2%

Movestic - - - 5% 0,2%
SEB - - - 5% 0,2%
Skandia - - - 5% 0,2%
SPP - - - 5% 0,2%

Engångsbetalda
Pensioner

Danica 1% 0,65% >500kkr
Folksam Fond 3% vid > 10 års försäkringstid (2% övrigt) 0,25%
Folksam Liv 3% vid > 10 års försäkringstid (2% övrigt)
Länsförsäkringar 4% 0,2%
Movestic 4% 0,2%
SEB 4% 0,1%
Skandia 2-3% 0,2-0,3%
SPP 3% 0,15-0,2%

Löpande Kapitalförsäkring

Danica - - - 1% 0,65% >500kkr
Folksam - - - 4% 0,10%
Länsförsäkringar - - - 5% 0,2%
Movestic - - - 5% 0,1-0,75%
SEB - - - 5% 0,15%
Skandia - - - 5% 0,5%
SPP - - - 5% 0,15-0,2%

Engångsbetald
Kapitalförsäkring

Danica 1% 0,65% >500kkr
Folksam 3% vid > 10 års försäkringstid 0,25%
Länsförsäkringar 4% - - -
Movestic 4% 0,1-0,75%
SEB 4% 0,15%
Skandia 2,5% 0,5%
SPP 3% 0,15-0,2%

Samtliga ovan angivna ersättningsnivåer är de högsta respektive bolag ersätter.
Avvikelser nedåt finns beroende på olika produkter i respektive bolags utbud.

Privatvårdsprodukter och riskförsäkringar (ex. Liv eller olycksfall)

Ersätts enbart genom beståndsvårdsersättning 2

Generellt gäller för samtliga bolag och rubricerade produkter i kategorin
10%



Företagsförsäkringar

Ersätts enbart genom beståndsvårdsersättning 2 , delas upp i 2 kategorier; Företag och Fordon

Företag Fordon
IF 15,0% 8,0%
Länsförsäkringar 13,0% 5,0%
Gjensidige 15,0% 10,0%
Ålands Ö 15,0% 5,0%
Trygg Hansa 14,3% 5,0%
DinaFörsäkringar 15,0% 7,5%
Moderna Försäkringar 15,0% 7,5%
BSB 15,0% 5,5%
AIG 15,0%
NordEuropa 15,0% 5,0%
Folksam 15,0% 5,0%

I de fall som försäkringsbolagen tillämpar s.k. nettopremie faktureras kunden ovanstående procentsats av Ewiga.


